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تئاتر مساوی 
انسان

صحن��ه تئات��ر اي��ران در اين دهه ها در س��اليان 
متوالي 60   تا 90 به گونه هاي متفاوتي قابل بررسي 
اس��ت؛ صرفًا بحث از تكنيك هاي بازيگري نيس��ت، 
بلكه مباحث محتوايي و مضموني نيز از دريچه هاي 
متفاوتي قابل بررس��ي اس��ت. مضمون تئاتر انسان 
اس��ت و تصوير چهره انس��انيت در تار و پود صحنه 
تئاتر ايران ريش��ه دوانده است. اساسًا تئاتر وظيفه اي 
جز نش��ان دادن آنچه هنرمند بايد نشان دهد با يك 
جهت گيري ويژه نيس��ت. اگر واقعيت ها، مشكالت و 
ش��رايط انساني را نش��ان مي دهد به خاطر اين است 
ك��ه به حقيقت برس��د يعني آنچه ش��رايط انس��ان 
ش��دن را فراهم مي كند. حقيقت ناب است؛ آنچه كه 
ما را به خدا مي رس��اند. ش��ايد اين خط مرزي بحث 
بازيگري- شهرت است زيرا نسل جديد هنوز از فلسفه 
بازيگ��ري تلقي فكري کاملی ندارند، آنها از نگاه خود 
نگاه مي كنند. در س��ال هاي اخير شاهد هجوم نسل 
جديد به عرصه بازيگري هستيم. در آسيب شناسي 
اين اتفاق بايدگفت: جوان ها توجه ويژه اي به مشهور 
ش��دن دارند. در حالي كه بهتري��ن آرزوي امثال من 
همصحبتي با استاد باستاني پاريزي بود. جوان ها به 
س��مت چهره شدن گرايش دارند. در عرصه بازيگري 
مش��هور بودن، ما را بدبخت و مفلوك مي كند؛ شايد 
براي مش��هور شدن نبايد به س��مت بازيگري رفت. 
بازيگري در تئاتر همچون كشيدن كاريكاتور است. در 
كاريكاتور قرار نيست عينًا صورت شخصيت را بكشيم 
بلكه كاريكاتور، يك چهره غلوآميز اس��ت. در مكاتب 
نقاشي هم همينطور، تا چه برسد به تئاتر! نبايد بطور 
دلبخواه��ي تغييراتي در عرصه بازيگري ايجاد كرد و 

يك مكتب جديد بوجود آوريم.

بازدید دکتر شاه آبادی از دومین روز پرتماشاگر جشنواره
دومين روز جشنواره با حضور معاون امور هنری وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و هنرمندان در سالن های تئاتر همراه شد. دکتر 
حميد ش��اه آبادی به همراه محمدعلی ش��هنی دشتگلی پس از 
بازديد از تئاتر ش��هر به تماش��اخانه مهر حوزه هنری رفتند و به 
نمايش رؤيای تفتيده نشس��تند. بنابراين گزارش تئاتر شهر طی 
48 ساعت گذشته 2 روز پر تماشاگر را پشت سر گذاشت. روابط 
عمومی تئاتر شهر در همين باره از نمايش های »آنتوان و مسافر 
كوچولو« به كارگردانی حسن باستانی، »پری« به كارگردانی جواد 

نوری و خيراهلل تقيانی پور، »نويس��نده مرده  اس��ت« به كارگردانی آرش عباسی و »سكوتی با سه نقطه« 
به كارگردانی محمدرضا عطايی فر... به عنوان پرتماشاگرترين نمايش های روزهای اخير ياد كرد. بنابراين 
گزارش همچنين بحث استقبال از اجراها بسياری از اصحاب تئاتر را به تئاتر شهر آورد. قطب الدين صادقی، 
محمدرضا خاكی، محمد مطيع، حميدرضا نعيمی، مهدی حامد سقايان، رضا عطاران، سيد صادق موسوی، 
عادل بزدوده، اصغر توس��لی، پرستوگلس��تانی، منيژه محامدی، ايوب آقاخانی، شيرين يزدان بخش، يارتا 
ياران، مهدی حاجيان، شيرين بينا و صادق صفايی از جمله هنرمندانی بودند كه تاکنون از آثار نمايشی 

شركت كننده در سی امين جشنواره بين المللی تئاتر فجر در مجموعه تئاتر شهر ديدن كردند.
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سرمقاله

 پایتخت میزبان 
11 اجرای صحنه ای

امروز جمعه چهاردهم بهمن ماه در سالن های مختلف شهر تهران 11 نمايش به روی صحنه می رود
گروه au cul du loup فرانسه امروز نمايش موسم باد و باران را در ساعت 18 به تاالر وحدت می آورند. 
همچنين تاالر اصلی و 579 نفری تئاتر شهر طی دو اجرا در ساعات 18 و 21 ميزبان نمايش تركيب 2 زمان 

از گروه bpzoom از فرانسه است.
محس��ن رنجبر نيز، با نمايش »ای قاصد س��لطان غريبان مطلب آب« به تاالر چهار سو می آيد. اين 
نمايش طی دو اجرا در س��اعات 18 و 30 : 20 به روی صحنه می رود. همچنين تاالر قشقايی در ساعت 
17 و 30 : 19 دقيقه ميزبان نمايشی از افسانه ماهيان است. اين نمايش با عنوان »پالتوی پشمی قرمز« در 
17 و 30 : 19 دقيقه به روی صحنه می رود. »پروانه زرد روشن« كار ميالد نيك آبادی نيز برای دو اجرا در 
ساعت های 30 : 16 و 19 به تاالر سايه می آيد. كارگاه نمايش تئاتر شهرنيز در ساعت 16 و 30 : 18 ميزبان 
اديپ از عليرضا شيخان است. اين در حالی است كه تماشاخانه 46 ساله سنگلج ميزبان »خاطرات شب« 
اثر ماتيوس روتيمان از كشور سوئيس است. اين نمايش در ساعات 18 و 30 : 20 به روی صحنه می آيد. 
همچنين تاالر مولوی در ساعت 17 و 30 : 19 ميزبان نمايش »آوازی نرم برای جهان« كار فريدون واليی 
از مراغه است. تاالر استاد سمندريان ايرانشهر شاهد اجرای »2 ليتر در 2 ليتر صلح« نوشته حميد رضا 
آذرنگ اس��ت. اين نمايش در س��اعات 17 و 20 به روی صحنه می آيد. همچنين »افق درآوای پرندگان 
زرد« نوشته و كار نادر فالح مبرمی از كرمان در تاالر حافظ به روی صحنه می رود. زمان اجرای اين نمايش 

در ساعات 17 و 20 است.
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ï دكتر اردشیر صالح پور
جشنواره فجر در طول س��ه دهه گذشته دبيران 
متفاوتي  داشته است؛ بنابر اين در شكل برگزاري اش 
به فراخور ديدگاه هاي رؤس��ا، با نوع��ي تنوع روبه رو 
بوده ايم. گاهي بولتن يا كاتالوگ جشنواره فجر را ورق 

مي زنيم، تصور مي كنيم كه اين جشنواره مي تواند در 
نيويورك،ايرلند يا هر كجاي دنيا  برگزار ش��ده باشد. 
اين امر به دليل تنوع آثار موجود در آن اس��ت. با اين 
حال، در اين جشنواره ها کمتر تأكيدي بر آثار ملي- 
ايراني ديده می ش��ود. بنابراي��ن تئاتر ملي مردمي ما 
هنوز جايگاه خاصي ندارد؛  اگرچه در طول دهه هاي 
گذشته پيشرفت هاي بسيار زيادي را شاهد بوديم اما 
در راستاي تئاتر ملي و حقيقي ما كم توجهي و كاستي 
وجود دارد. به نظرم در جشنواره فجر بايد تئاتر ملي را 

ساماندهي و هدايت كنيم. 
با همه اين تفاس��ير، دهه هاي گذش��ته با رش��د 
حوزه ها و مؤلفه هاي تئاتري روبه رو بوده اس��ت. يكي 
از پيش��رفت هايي كه در س��ه دهه گذش��ته صورت 
گرفت، پيش��رفت در ح��وزه بازيگري اس��ت. من در 
بس��ياري از جش��نواره هايي كه به عنوان داور حضور 
داش��تم، ش��اهد تغييرات عمده اي در بازيگري بودم. 

امروزه در جشنواره هاي ما، كانديداي جايزه اول حوزه 
نويسندگي بسيار كم است؛ گاه به نفرات دوم و سوم 
جايزه داده مي شود اما كانديداهاي بازيگري بسيار زياد 
شده اس��ت. همين امر، داوري را مشكل كرده است. 
گاهي نويسنده اثر خودش را در جشنواره اجرا مي كند 
و ديگر كسي آن را كارگرداني نمي كند.بنابراين درامي 
مجزا ومس��تقل كه خارج از صبغه نويس��نده باش��د، 
به وجود نمي آيد.   از س��وي ديگر م��ا در دهه 70 با 
تغييرات عنصر نورپردازي مواجه شديم. يكي از داليل 
اين پيش��رفت ورود گروه هاي خارجي در جشنواره ها 
بود. برخي  از كارگردان هاي خارجي در جش��نواره ها 
آث��اري را ارائه كردند كه تأثيرگ��ذار بود. از ميان آنها 
مي توان به » روبرتو چولي« و »كالوس پيمان« اشاره 
ك��رد. آثار آنها باعث تغيير ن��گاه در زاويه نورپردازي 
شده اس��ت. از سوي ديگر ديدن فيلم هاي خارجي  و 

امكانات ديگر بي تأثير نبود.

شبيــهدنيــا

ویژه نامه استانی فجر
ويژه نام��ه اس��تانی تئاتر فجر برای بازت��اب آثار و 
كارهای اس��تان های ميزبان جش��نواره فجر منتشر 
ش��د. ويژه نامه تئاتر اس��تانی به سردبيری وحيد لك 
منتشر شده و به بررسی خاص تئاتر های اجرا شده در 
استان های ميزبان جشنواره فجر می پردازد. همچنين 
گفت وگو با مديران اداره كل فرهنگ و  ارشاد اسالمی 
اس��تان ها، گ��زارش از بر پاي��ی كارگاه های مختلف 
آموزش��ی در اين اس��تانها، گفت وگو ب��ا کارگردانها، 
برخی از هنرمندان تئاتر شهرستان و... از مطالب اين 
ويژه نامه اند. بنابراين گزارش  5 استان خراسان شمالی، 
البرز، گلس��تان، كرمانشاه و لرس��تان امسال ميزبان 
جشنواره فجر بودند. آمار و شواهد حكايت از استقبال 
مخاطبان از كارگاه های آموزش��ی و نمايش های اجرا  

شده در اين مناطق دارد.

 امروز كار تونس 
را ببینید

نمايش آخر بنی س��راج ك��ه ديروز 
به دليل نرسيدن بخشی از دکور، لباس و 
آكسسوار قادر به اجرا در تاالر هنر نبود، 
امروز در همان زمان مش��خص به روی 
صحنه م��ی رود. اين نماي��ش در مدت 
زمان 115 دقيقه ب��ه اجرا در می آيد و 
اثری جذاب و دينی است. متن، نوشته 
ادريس جابر است و كارگردانی اين كار را 
حسن مؤذن برعهده دارد. عالقه مندانی 
كه بليت اين نمايش را تهيه كرده اند و 
تماشاگران اين نمايش در روز گذشته 

امروز می توانند تماشاگر اين اثر باشند.

جمعیت انبوه تماشاگران 
درهتل پارادیزو

نماي��ش هت��ل پاراديزو كه در نخس��تين روز 
اجرای خود با اس��تقبال تماش��اگران روبه رو بود، 
ديروز با ظرفيت كامل سالن پر مواجه شد و شاهد 

به اوج رسيدن استقبال بود.
اين نمايش به كارگردانی »مايكل وگل« طی 
ساعت 18 و 21 به روی صحنه رفت و جمعيت 
آماری تماش��اگران در س��الن از م��رز هزار نفر 
گذشت. اين نمايش با بازی 4 بازيگر و مبتنی بر 
ريتم تند و با ساختار، بازی ديناميك و سرعتی 
و تغيير موقعيت ها اجرا ش��د. در عين حال درام 
حادثه ای در دل داستان بركشمكش اثر افزوده 

بود.

محوطه تئاتر شهر با 4 
نمایش

محوطه تئاتر ش��هر امروز جمعه 
چهاردهم بهمن ماه ميزبان 4 نمايش 
خيابانی از بخ��ش منتخب مريوان و 

مسابقه است. »تولد« نوشته و كار ميثم سرآبادانی در ساعت 30 : 15 دقيقه در اين 
فضای تئاتر به اجرا در می آيد. محوطه تئاتر شهر همچنين در ساعت 16 ميزبان 
نمايش جشن سالگرد است. جشن سالگرد نوشته و كار فرامرز قليچ خانی از توليد 
اس��تان البرز است. همچنين نمايش »برداشت آزاد« به نويسندگی و كارگردانی 
هاوری رضايی از س��قز در س��اعت 16:30دقيقه در محوطه تئاتر شهر به اجرا در 
می آيد. اين محيط پس از اجرای ياد ش��ده ميزبان نمايشی از نرگس خاك كار از 

مالير است. اين نمايش »از پشت عينك ته استكانی« نام دارد.

اجراهای پاركینگ 
تاالر وحدت و باغ هنر

امروز برخ��ی از آثار خيابانی تئاتر 
ش��هر در ب��اغ هنر ني��ز به اج��را در 

می آيند.
»جايی برای ما سه نفر« نوشته و كار مهدی حبيبی از مالير در ساعت 16 به 
اجرا در می آيد. باغ هنر همچنين در ساعت 30 : 16 دقيقه ميزبان نمايش »سرای 

من« نوشته پيام عزيزی به كارگردانی مژگان معقولی است.
 همچنين نمايش تولد نوش��ته و كار ميثم س��رآبادانی در ساعت 17 در 
باغ هنر به اجرا در می آيد. نمايش هيس نوشته و كار امير حسين شفيعی 
نيز همچنان مهمان تاالر وحدت اس��ت. اين نمايش در ساعت 30 : 18 اجرا 

دارد.
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گفت وگو به زبان فرانسه 
اسعد كرم ويسه

ژان ماري پردايه اس��تاد دانشگاه در س��ال 1939 به دنيا آمد. پراديه داراي دو مدرك 
دكترا است؛ دكتراي روانشناسي بازيگري و ديگري اهميت تئاتر در زندگي روزمره افراد. 
وي از اين كه 72 سال دارد ابراز خوشحالي و مسرت مي كند. او معتقد است هنگام مرگ 
تنها اندكي شناخت از جهان دارد. به گفته وي آن چيزي كه زندگي را لذت بخش مي كند، 
تشنگي شناخت است؛ تشنگي رفتن و كشف كردن! وي از 12 سالگي وارد عرصه تئاتر 

شد زيرا در دوران دانش آموزي با كشيشان تئاتر كار مي كرد. او كتاب »فروشنده ونيز« 
اثر شكسپير را براي نوجوانان ترجمه كرد بنابراين از همان اوان جواني شانس 

تحقيق در رشته هاي مختلف را داشته است.
ï انتخاب موضوعات كارگاه  ها چگونه صورت گرفت؟

وقتي به من پيشنهاد برپايي كارگاهي در ايران را مطرح كردند، دو 
پيش��نهاد براي كارگاه ارائه دادم؛ مسئله اول بازي با فضا در مكان هاي 
نمايش��ي و دوم خالقيت بازيگر بين س��نت و مدرنيت��ه. من ماوراي 
مرزهاي فرهنگي را در نظر گرفتم، اين دو موضوع به بررسي فضاهاي 

نمايشي و چگونگي تلفيق سنت و مدرنيته مي پردازند.
ï با خبر شدیم كه كارگاه ها را با دیدگاه اتنوسنولوژي برگزار 

كردید. لطفًا درباره این علم توضیح دهید.
عل��م  به عن��وان  اتنوس��نولوژي،  عل��م 

صحنه شناسي اقوام تعريف مي شود. اين 
واژه اي است كه براي نخستين بار در 
س��ال 1995 ابداع كردم زيرا زماني 
كه در اروپا، صحبت از نمايش هاي 
صحن��ه اي به مي��ان مي آيد، تنها 
باتوجه به اروپا و فرهنگ اروپائيان 
به ماهيت نمايش توجه مي كنند 
اما در علم اتنوسنولوژي بر تخيالت 
اقوام مختلف تأكيد مي شود. اين 
نگاه ب��ا كنار گذاش��تن محوريت 
دي��دگاه اروپايي ب��ه نمايش ها چه 
ب��ه لح��اظ نامگ��ذاري و... صورت 

مي گيرد.
ï آیا با علم اتنوسنولوژي به 
فرهنگ ایران هم پرداخته شد؟

صدر درصد فرهنگ ايراني مثل يك زمين حاصلخيز مي ماند. هرچه روي آن بيش��تر 
كاركنيم، محصول بهتري نيز به دس��ت مي آيد. بحث نحوه نگاه است. در فرهنگ ايران 
دو مسئله مهم وجود دارد؛ نقالي و تعزيه. نقالي به لحاظ قصه گويي يكي از برجسته ترين 
هنرها و تالش های بازيگران ايراني است. در نقالي، هنر نقالي يا بازيگري توجه مخاطبان 

را جلب مي كند، استفاده از شعر، نقاشي، موسيقي و... از عوامل جذب تماشاگر است.
ï علت توجه شما به هنر نقالي ایران چیست؟

من به ادبيات و فرهنگ شيعه عالقه وافري دارم. همچنين شعر عرفاني را دوست دارم. 
آواها و نواهاي فلسفي با تم سنتي برايم قابل توجه بوده و هست. عرفان و 
هنر را بسيار تلفيق شده و مرتبط مي دانم زيرا بسياري از زيبايي ها، ما 
را به سمت معنويت مي برد. عالوه بر اينها بزرگان دين و روحانيون 
مذهب��ي به صورت هماهنگ، فرايندي را دنبال مي كنند. در واقع 
هدف اين فرايند، ارتقا دادن روح و تعالي دروني اس��ت؛ روحي كه 
ما را به س��مت معنويت هدايت مي كند. اين هدفي اس��ت كه هم 
هنرمند و هم اهل عرفان و معرفت نيز بر آن تأكيد دارند؛ با هم 
بودن نه به خاطر اجبار بلكه به خاطر ارتقا لذت بخش خواهد بود. 
از سوي ديگر معتقدم وجود هنرمند همانقدر واجب است كه وجود 

مهندس، دكتر و... براي جامعه سودمند است. 
ï هنرجویان و شركت كنندگان ایراني حاضر در كارگاه خود 

را چگونه ارزیابي مي كنید؟
من از كيفيت باال و س��طح علمي ش��ركت كنندگان كارگاه بس��يار 

مشعوف و متعجب شدم.
چه احساسي از سفر به ایران دارید؟

من زماني كه به فرودگاه رس��يدم با جامعه اي 
پويا و متحرك روبه رو ش��دم. اين تحرك را نيز 
در ميان هنرمندان بس��ياري مش��اهده كردم 
بنابراين معتقدم پويايي هنرمندان ايراني است 
كه مس��بب حضور هنرمندان ديگر كشورها 
در اي��ران مي ش��ود. همچنين هن��ر يكي از 
بهترين ديپلماسي هاس��ت زيرا اجازه مي دهد 
كه هنرمندان يك كشور با يكديگر مالقات 
كنند و تبادل و ارتباط فرهنگي و انساني 
حفظ ش��ود. ما در ايران با هنرمندان 

خالقي مواجه شديم.

پاي صحبت هاي ژان ماري پرادیه

ایران 100 درصد
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محمودرضا رحیمي، مدیر بخش كارگاه هاي آموزشي

کارگاه به دانشگاه نگریست
محمود رضا رحيمي در كسوت كارگردان تئاتر، گونه اي از عملكرد تجربه گرا داشته است. اين هنرمند كه 
در زمينه نقد و تحليل و تئوري، دستي توانا دارد، همواره روحي تحليلي و عجين شده با آناليز و موشكافي 
پديده هاي تئاتري دارد. او امس��ال در كس��وت مدير بخش كارگاه تجربه ديگري را سپري كرد. محمودرضا 

رحيمي از مباحث محوري و تئوريك اين كارگاه مي گويد...
ï آقاي رحیمي درباره موارد محوري بخش كارگاه بگویید.

ما در بخش كارگاه ها؛ امس��ال بر س��ه مسئله مديريت تئاتر، کارگرداني با دو ديدگاه تحليلي و ميزانسن ها و 
بازيگري تأکيد داشتيم، در نتيجه كارگاه هاي آموزشي را با محوريت اين سه مسئله برگزار كرديم. 

ï هدف شما در برگزاري كارگاه ها چه بود؟ 
تمام تالش ما در اين بخش، حضور دانشگاهيان و هنرمندان  حرفه اي سراسر کشور  در بخش كارگاه ها بود.  

ï در راستاي این هدف چه عملکردي را دنبال کردید؟  
تالش کرديم کيفيت اجرايي اين كارگاه ها را با دعوت از برترين هنرمندان شهرس��تان ها باال ببريم. 

عالوه بر اين الگوهاي موجود در طول دهه هاي گذشته را بررسي کرديم، سپس در فرايند اجراي اين 
بخش، الگوهاي دانش��گاهي را تغيير داديم و بطور سيستماتيک استفاده متفاوتي از آنها داشتيم. 

همچنين با هنرمندان حرفه اي در ايران و جهان تعامل داشتيم.  
ï روند برگزاري این بخش چگونه بود ؟ 

 در ابتدا  ما فراخواني براي حضور هنرمندان داديم. مرحله دوم، فراخوان از طريق س��ايت 
جشنواره اعالم شد تا هنرمندان با ارائه مدارک و سوابق تحصيلي خود در اين كارگاه ها ثبت نام 

کنند. اين بخش  شامل پنج تا 12 کارگاه است که با ديدگاه هاي آموزشي  برگزار شد. 
ï تفاوت كارگاه هاي آموزش�ي جشنواره سي ام با  سال هاي پیش را در چه 

مواردي مي بینید؟ 
 امس��ال به واسطه حضور يک شخصيت دانشگاهي در کسوت دبيري جشنواره فجر، 

تمامي مسائل حول و حوش مقوله آموزش طراحي شد. بنابراين امسال بر موارد دانشگاهي 
و آموزشي  تمرکز کرديم؛ اولويت آموزشي را مد نظر قرار داديم زيرا سال آينده، سال آموزش 

تئاتر اس��ت. چنانچه اجراي اين بخش موفق عمل کند، در س��ال هاي آتي بيش��تر به اين مقوله 
خواهيم پرداخت.

5   مجله سی امين
جشنواره بين المللي تئاتر فجر



پیمان شریعتي، مدیر بخش فجر استاني:

شهرستان در پلك تهران دیدني بود
پيمان شريعتي، اگر چه پتانسيل و ظرفيت هر كدام از استان ها را از عوامل محوري مي داند، اما در كنار اين اولويت به 
عوامل ديگري نيز اشاره دارد؛ اين عوامل مباحثي از قبيل حضور پررنگ انجمن، ظرفيت هاي فني و تئوريك، بار آموزشی 
و... است؛ به گفته او اگر چه بخش فجر استاني دومين دوره خود را سپري مي كند، اما فرهنگ اجرايي آن در حال تثبيت 

است. او به موارد گسترده تري نسبت به اجرا اشاره دارد.
ï درباره چگونگي شكل گیري بخش استاني توضیح دهید.

بخش استاني براي دومين بار بود كه در جشنواره تئاتر فجر حضور داشت. نخستين بار در جشنواره 29 اين بخش افتتاح 
شد. در آن زمان اين بخش  به صورت محدودتري اجرا شد. با توجه به تجربه سال گذشته، تصميم دبيرجشنواره و معاونت 

هنري، امسال وجود اين بخش قطعي شد. 
ï روند فعالیت هاي بخش استاني چگونه بود؟ 

طبيعتًا ابتدا از اس��تان ها براي حضور داوطلبانه در اين بخش اس��تعالم شد؛ به فراخور امكانات و 
ش��رايط گروه ها يكسري از شهرستان ها انتخاب شدند. س��پس بين  مديران كل استان ها و دبير 
جشنواره فجر تفاهمنامه اي منعقد شد. شش استان با توجه به تفاهمنامه، آمادگي قطعي خود را 
براي حضور در اين بخش اعالم كردند. گلستان، لرستان، كرمانشاه، البرز، استان مركزي و خراسان 
شمالي، استان هاي ياد شده بودند.  قدم بعد شناسايي پتانسيل هاي استان ها و نيازهاي منطقه بود 

تا آثاري متناسب با آنها در نظر گرفته شود.
ï آیا  بخش استان ها، تنها به اجراي آثار اختصاص دارد؟ 

خي��ر، در كن��ار گروه هايي كه معرفي مي ش��وند، بارعلمي كارشناس��ان مجموعه و 
دس��ت اندركاران جوان، مشاركت مس��تقيم انجمن هاي نمايشي اس��تان، كارگاه هاي 
آموزشي، پتانسيل هاي  اين مناطق و... نيز در نظر گرفته شده است. نكته اي كه باعث 

برتري اين بخش در سال جاري بود نگاه كارشناسي و علمي به اين مناطق است.
ï آیا نمایشگاه عكس  نیز در استان ها راه اندازي شد؟ 

 بله، نمايشگاه عكس تئاتر همزمان با فجر استاني در جهت  گسترش اين بخش 
داير شد. اين رويداد با مشورت و  تعيين اولويت ها  توسط مديران بخش عكس صورت 
گرفت؛ در نتيجه، منتخبي از  عكس ها با همت و مشاركت انتشارات نمايش، نمايشگاه كتاب 

و... در استان ها داير شد. مديران كل استان هاي ميزبان، دست اندركاران  اصلي آن هستند.

محسن بابایي، سردبیر سایت جشنواره: 

روایت اخبار مستند
محس��ن بابايي به گسترده شدن سايت اشاره دارد، دقت و رسميت تريبون اين شبكه اطالع رساني را مورد تحليل قرار 
مي دهد و آن را منبعي براي مخاطبان و دوستداران تئاتر در كشورمان مي داند. سردبير سايت جشنواره فجر همچنين از 
بخش هاي آرشيو عكس، فيلم آثار، جداول و... سخن به ميان مي آورد. به گفته او عالقه مندان به تئاتر با ورود به سايت مطالب 

مورد نياز خود را به دست مي آورند.
درباره فرایند راه اندازي سایت جشنواره فجر توضیح دهید.

از دوره 26 جشنواره بين المللي  فجر تالش شد تا سايت مستقلي براي معرفي اين جشنواره طراحي 
شود. هدف اين بود كه هنرمندان بطور مستقيم اطالعات و اخبار اين جشنواره را دريافت كنند. 

گفتید كه این سایت با دیگر رسانه ها تفاوت دارد،  ویژگي هاي ژورنالیستي و رسانه اي 
سایت جشنواره چیست ؟ 

 يكي از ويژگي هاي سايت، طراحي يك گالري فيلم  است. بخش هايي از نمايش هاي خارجي و داخلي 
در بخش گالري فيلم )با حجم كم( موجود است. بنابراين عالقه مندان مي توانند پس از ديدن اين 

بخش نسبت به خريد بليت نمايش اقدام كنند. ضمن آن كه بليت ها پيش از جشنواره از طريق 
اين سايت پيش فروش شد بنابراين امكان خريد بليت ها  براي عالقه مندان ساده تر بود. وجود 
اطالعات روزانه دوره هاي گذشته جشنواره فجر، ويژگي ديگر سايت است، اطالعات سه دوره  

پيشين جشنواره فجر به تفكيك گفت و گو، گزارش و... در سايت وجود دارد. 
آیا این سایت مي تواند در مستند سازي تئاتر ایران مؤثر باشد؟ 

بله، اين سايت  دقيقًا  ضبط تاريخ مجمل جشنواره فجر  است. يك گالري عكس نيز 
در س��ايت وجود دارد؛  عكس هاي تمام نمايش هاي خياباني، كارگاه ها، نشس��ت ها، بخش 
صحنه اي و...  در گالري است. در  راه اندازي گالري عكس، بخش عكس جشنواره  نيز با ما 

همكاري كرد و عكس ها يي با حجم كم براي دانلود  هنردوستان در اختيار ما قرار داد.

توسعه متن 
توسعه نقش

ï عبدالرضا اكبري
در دهه 60  اتفاق بس�یار بزرگ�ي روي داد؛ 
آن هم ورود هنرمندان بزرگ تئاتر به عرصه 
تلویزیون و س�ینما بود. ای�ن هنرمندان كه 
در تئاتر اس�تخوان تركان�ده بودند به همه 
امور حرفه اي آش�نایي داش�تند. آنها آثار 
بس�یار بزرگي به وجود آوردند؛ از جمله گاو، 
پست چي، تنگ س�یر و... این حركت بسیار 
بزرگي بود. بازیگران، آثار بسیار به یادماندني 
را تولی�د كردند. اما دیگر ع�زت اهلل انتظامي، 
جمشید مشایخي، محمدعلي كشاورز، پرویز 
فني زاده و... را در هنر تئاتر نداش�تیم. همین 
مس�ئله باعث شد تا صحنه تئاتر خالي بشود! 
در ده�ه 70 ما با جمعیت كثیري از هنرمندان 

نسل جدید مواجه شدیم.این نسل جدید تنها به 
حفظ كردن دیالوگ ها بس�نده مي كردند؛ عمق و 
درونمای�ه در بازیگري فراموش ش�د. این معضل 
بخصوص در بازیگري سینما، بیشتر مشهود است. 
كارگردان ها شعار »خودت باش« را باب كردند. این 
شعار حتي گاهي در تئاتر هم استفاده مي شود. در 
حالي كه این شعار براي بازیگر ساده انگاري نقش 
را ایجاد مي كند. بازیگر در قالب هایي كلیشه اي، 
نقش خ�ود را در دیگر نقش هایش ادغام مي كند. 
چون »خود بودن« با »خود نقش بودن« را تفكیك 
نكرده است. این نیز یكي از آفات بازیگري در دهه 

80 است.
همچنی�ن در ده�ه 80 با آثار دیگ�ري مواجه 
مي شویم كه قابل آسیب شناسي هستند. در این 
گونه آثار هنرپیشه ها وسیله اي براي نشان دادن 
منظور كارگردان هستند و بس! بازیگر تبدیل به 
ابزار كارگردان شده اس�ت. در حوزه نویسندگي 
نی�ز تح�والت در دو بع�د مثبت یا منفي ش�كل 
گرفته است. گاهي ش�اهد نویسندگاني هستیم 
كه نقش هاي مشابه را در نمایشنامه و متون خود 
مي نویسند؛ در حالي كه گاهي نوشتن نقش براي 
یك بازیگر كاركشته، سبب باال بردن كیفیت آثار 

مي شود.

پاتوقبحث
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عبور دو كارگردان روشان از زمان منطبق بر صحنه

تئاتر رياضي
روشان، يك تراژدي در مورد عشق است؛ در عين حال اتفاقات دوران جنگ، پس از جنگ و زمان حال را بررسي مي كند. 
روايت نمايش از انتها به ابتدا پيش مي رود. شايد بتوان گفت؛ در اجراي نمايش از تدوين عكس استفاده شده است. »روشان« 
نام يكي از شخصيت هاست كه كمترين حضور و بيشترين خط درگيري را بين شخصيت ها ايجاد مي كند. در واقع نقطه 
ثقل نمايش و گره نمايشي براساس او تعريف مي شود. سياوش پاكراه در مورد شيوه كارگرداني نمايش مي گويد:  »در شيوه 
اجرايي تعريف جديدي از ديوار چهارم و زمان ارائه مي شود؛ با شكست زماني و بهره برداري از متر زمان، گاهي يك برهه سه 
ساله تنها در چند ثانيه نشان داده مي شود. گذشته به زمان حال مي آيد؛ نوعي بررسي زمان گذشته در طول اتفاقات زمان 

حال كه در دستور زبان فارسي زمان »گذشته استمراري« گفته مي شود.«
به  گفته فريدون محرابي، فضاي سوررئاليستي در بين وضعيت رئاليستي شكل 
مي گيرد. درنتيجه گاهي زمان ها با هم ادغام شده و گاهي جايگزين يكديگر مي شوند. 
همچنين در طراحي حركت هر كاراكتري يك نوع ميزانسن خاص طراحي شد. براي 
طراحي حركت هاي شخصيت ها خط، نقطه و حركات هندسي تلفيق شد. با استمرار 
ميزانسن ها، ادغام فضاها و حركات هندسي شكلي از منحني ها، خط هاي ايستا و نقطه 

در هم تنيده مي شود.
همچنين پاكراه در مورد ويژگي هاي نورپردازي »روشان« مي گويد: »در طراحي 
نور بيش��تر به نورهاي جانبي توجه شد. از نورهاي سقف سالن استفاده نكرديم. زيرا 
برخي از ديوارهاي جانبي در نمايش ما متحرك بود و ما مي توانستيم فضاي جديدي 
را ايجاد كنيم. ضمن اين كه نور عمومي توس��ط نور مهتابي و از سقف است. انتخاب 
نور مهتابي و نورهاي جانبي سبب ايجاد فضاي سوررئاليستي مي شود. به همين منوال 

نورهايي از زمين و كف سالن براي ايجاد فضاي ذهني است.«
با همه اين تفاسير، ايده كارگردان ها ايجاد فضاي يك اتفاق و يا چارديواري است كه در طول نمايش و به مرور زمان 
به فضاي ذهني بدل مي شود. يكي از وسايلي كه در ايجاد فضاي ذهني مؤثر واقع شده ديوارهاي متحرك است. ديوارها، 
كابينت ها و برخي از وسايل در شكل اوليه به صورت عادي به نظر مي آيد اما از دل اين كابينت ها، ابزار و وسايل وارد صحنه 
و خارج مي شوند. گاهي تنها يك نور از ميان كابينت ها به صحنه مي تابد. اما در بحث طراحي لباس، ما با تنوع لباس مواجه 
هستيم. زيرا سير و سفر يك انسان در زمان هاي مختلف است. به دليل بازي با زمان يك شخصيت از زمان حال با لباس هاي 
كاماًل رئاليستي وارد زمان گذشته مي شود. فريدون محرابي درباره نحوه كارگرداني اثر يادآور مي شود: در طول تمرين ها به 
سرعت متن و مفاهيم آن درك شد. من و سياوش پاكراه در طول تمرين ها با همفكري به يك ديدگاه مشترك رسيديم. 

همانطور كه در جمله اي زيبا از هايدگر نقل شده: »غايت هنر رسيدن به همدلي و همفكري اشتراك آميز است.«
سياوش پاكراه درباره جشنواره فجر مي گويد: »به نظر من قابل قبول ترين جشنواره، فجر است كه از حداقل استاندارد هايي 

برخوردار است. ضمن آن كه جشنواره فجر مفري براي اجراي عمومي كارهاست.«

ï بهروز بقایي
تئاتر، امروز به س��مت ايجاز و كم گويي 
پيش م��ي رود. دس��تاوردهاي كم گويي و 
ايجاز در بازيگري هم به وجود آمده است. 
در هنر نويسندگي نيز به خوبي نمود دارد. 
شايد ايجاز از ميانه دهه 80 به بعد در تمام 
اركان تئاتر وارد شد. امروز بازيگران ايجاز 
را س��رلوحه بازيگ��ري خود ق��رار داده اند. 
بنابراي��ن، ايجاز يكي از بزرگترين تحوالت 

تئاتر ايران در دهه 80 است.
م��ا در اين ده��ه دنبال كوت��اه كردن 
سخن هستيم. مي خواهيم مثل »كم گويي 
و گزيده گوي��ي چون در« را در تئاتر پياده 
كنيم. دوران رمان هاي س��ه جلدي پايان 
يافته و ميني ماليسم حرف روز شده است. 
به همين منوال در نوش��تار نمايش��نامه ها، 
ايج��از ركن اصل��ي را ب��ازي مي كند، در 
كارگردان��ي دهه 70، م��ا بانوعي محتوای 
انباش��ته ش��ده روبه رو ش��ديم. شماری از 
هنرمندان شيوه اي جديد را در نمايش هاي 
خود اعمال كردن��د. اين اتفاق فرخنده اي 

بود.
 نس��ل جدي��د س��بك هاي روز دنيا را 
بررس��ي مي كرد. آنها ب��ا توجه به فرهنگ 
و شكل اجتماعي ما از آن تكنيك به طور 
كاربردي اس��تفاده كردند. اي��ن تغييرات 
نش��ان داد كه س��ينما واقع��ًا چيزي براي 
مقابل��ه ب��ا تئاتر ن��دارد. ضم��ن آن كه در 
ده��ه 80 بازيگران ب��ه دانش روز همچون 
روانشناس��ي، جامع��ه شناس��ي، فلس��فه 
و... مس��لح شدند. نمايش��نامه نويس ها با 
ديدگاه ه��اي متنوع و با بررس��ي انس��ان، 
گام ه��اي بلندي را براي ش��ناخت جامعه 
برداش��تند. تئاتر نوعي شناخت در سطح 
جامعه را ايجاد كرد. امروز توسط آن رو به 

پيشرفت هستيم.

به سوي 
كم گویي

کافهنگارش
جریان
صحنه

پاكراه در مورد 
ويژگي هاي نورپردازي 

»روشان« مي گويد: 
»در طراحي نور بيشتر 
به نورهاي جانبي توجه 
شد. از نورهاي سقف 
سالن استفاده نكرديم

مريم جعفری حصارلو
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روایت  سمانه زندي نژاد از »به  مراسم مرگ داداش خوش آمدید«

مرگ در کنار صندلي پدر بزرگ
ايوب بی نياز

اجزاي خانه انگار در نظمي دقیق و فرمولیزه فرو رفته اند، نردبام، به قول شاعر نمادي براي آوردن ماه روي زمین است! صندلي مخصوص پدر بزرگ آن گوشه صحنه 
به سكوت فرو رفته است. همه چیز از ثبوت و سكون صحنه خبر مي دهد. اما به ناگاه طراحي صحنه با چرخشي از سمت عقربه هاي ساعت مي چرخد و گویي دگرگوني 
و اتفاق را در تاروپود نمایش مي دواند، همچنان كه قصه نمایش »به مراسم مرگ داداش خوش آمدید« به ناگاه با اتفاقي غیر منتظره روبه رو مي شود. یك خانواده منتظر 
بازگشت پسرشان از سربازي هستند. پسر به خانه مي رسد، او سیبي را مي خورد و مي میرد؛ این بار گویي درست برعكس شاعر كه مي گوید؛ زندگي سیبي است گاز باید 
زد با پوست! سمانه زندي نژاد، بازیگر »افشین و بودلف هر دو مي میرند« و »سانتاكروز« گویي دغدغه هاي دیگري را دنبال مي كند؛ دغدغه هاي متفاوتي كه دیگر نگریستن 
از پشت پلك هاي قطب الدین صادقي، هما روستا و حتي میكائیل شهرستاني نیست! او حاال تم پایان نامه اش را گسترده تر از یك دفاعیه دانشجویي در بستر تئاتر تجربي- 
حرفه اي بسط داده است، مي گوید: »زمان یكي از دغدغه هاي من است. تم نمایش هم حول همین محور مي چرخد؛ در واقع دراماتیزه كردن مفهوم زمان دغدغه اصلي 
من در این نمایش است. این ویژگي به شكلي هماهنگ بین قصه و طراحي نمایش بوقوع مي پیوندد. بعد از این كه پسر خانواده مي میرد، آنها در یك فضایي با زمان درگیر 
مي شوند. اینجا یك سري حركات فانتزي وجود دارد، بازیگران گویي زمان را طي مي كنند، زمان مي ایستد و تغییرات طراحي نور به وقوع مي پیوندد. صحنه مي چرخد و 
ما یك روز را در این بستر زماني مشاهده مي كنیم.« با این كه بنابر اصل غافلگیري داستان نمایش با یك اتفاق روبه رو مي شود، اما »زندي نژاد« چنان تمایلي به نامگذاري 
اثرش در ژانر درام حادثه، موقعیت یا هر ژانر دیگري ندارد. او بیشتر به دنبال كار بردي كردن تجربیاتي است كه از قبل در كارهایش آزموده است، مي گوید: »شاید بتوان 
نمایش »به مراسم مرگ داداش خوش آمدید« را نمایش تركیبي- تلفیقي نامید؛ در واقع مؤلفه هاي تئاتر تجربي و كارگاهي با روش هاي تئاتر دانشگاهي در این كار تركیب 
شده است. موضوع پایان نامه من زمان است. بنابراین نمایش جدید جنبه تكمیلي دارد. تصور تبلور زمان در شیوه كارگرداني، بازي هاي زماني و صحنه پردازي هاي مبتني 

بر مفهوم زمان در این اثر ساخته و پرداخته شده است. 

گزارش 
تحلیلی
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لحظاتي با نصیر ملكي جو و نمایش او در بخش مرور 

هفت کوتوله کاریكاتورند
آزاد گلمحمدی

نصیر ملكي جو  از زماني كه چند كار دانشجویي را به 
تاالر مولوي دانش�گاه تهران آورد، برخي از ویژگي هاي 
نهفته در اس�تعداد ایده س�ازي و ایده پ�ردازي خود را 
مش�خص كرد، كانون ملي منتقدان تئاتر ایران در یكي 
از همین نشس�ت ها به طور مفصل به نمایش »در اكتبر 

1815...« از این كارگردان جوان و مستعد پرداخت.
نصیر ملكي جو متولد 1363 فارغ التحصیل رش�ته 
تئات�ر از دانش�گاه هنر و معماري اس�ت. وي س�ومین 
نمایش خود را  با نام »سفید برفي و هفت كوتوله  والت 
دیسني 1937« در تئاتر شهر به روي صحنه مي برد. وي 
به تئاتر مس�تقل معتقد اس�ت. از نظر او تئاتر مستقل 
یعني كارگردان تنها كارگرداني مي كند و اساسًا در هیچ 
نمایشي نباید بازي كند. كارگردان روحیه مستقل دارد، 
تئاتري را تولید مي كند كه احس�اس كند با مؤلفه هاي 
شخصیتي اش سازگار است، بنابراین وي با سیستم تئاتر 

مستقل كارگرداني مي كند. 
وي تا كنون سه نمایش را به طور حرفه اي كارگرداني و 
به روي صحنه برده اس�ت. آثارش »روش هاي درست براي 
درس�ت دیدن و درس�ت بلعیدن موقعیت ها «، »در اكتبر 
1815 آزاد شد،س�ال 1796 وارد آنجا ش�ده ب�ود به جرم 
شكستن یك شیشه و برداشتن یك نان« و »سفید برفي و 
هفت كوتوله  والت دیسني 1937« است. نمایش ملكي جو 

در بخش مرور جشنواره سي ام به روي صحنه رفت. 
 نمایش س�فید برفي و هفت كوتوله والت دیسني 
1937 به لحاظ متن�ي و فرامتني چه گفتماني را دنبال 

مي كند؟ 
این نمایش به نوعي دو گانه  و یا حتي سه گانه است. 
از تئاتر هاي قبلي ام این روند ادامه داشته است. از همان 
تئاتر اولم همان طور الهام گرفته ام و تاكنون آن را تغییر 
شكل داده ام. در تئاتر اولم بیشتر از انیمیشن استفاده 
شد، در تئاتر دومم یكسري عناصر دیگر و در این تئاتر 

از مجس�مه، شعبده و یكسري اشیا و ابزار آالتي كه در 
نهایت وقتي كنار هم قرار مي گیرند، بیش�تر به س�مت 
هنرهاي تجسمي سوق دارند، تا تئاتر با دیالوگ. معتقدم 
تصاویر باید بنیان اولیه یك نمایش باشد، دیالوگ اساس 
اولیه داس�تان، شعر و كاًل مقوله ادبیات است.  در مورد 
ای�ن كار باید بگویم در طول دو س�ال  و در یك پالتوي 
خصوصي تمرین ش�ده و این كه فراین�د زنده ماندنش 

چگونه بود؛ خودش به یك هنر تبدیل شد. 
 آی�ا در این نمایش نیز از تكنیك هاي انیمیش�ن 

استفاده شده است؟ 
 خی�ر. در نمای�ش اول�م از تكنیك هاي انیمیش�ن 
استفاده كردم. این نمایش  بیشتر به كاریكاتور نزدیك 

است و درقالب یك كاریكاتور 
زنده به نقد اجتماعي و انساني 
مي پ�ردازد، ام�ا بیش�تر نقد 
انس�اني. من در طول این كار و 
نمایش قبلي ام یكسري جمله 
را بیان مي كنم. این جمالت را 
فقط من مي گویم. این جمله ها 
فقط در مورد ابناي بشر هستند 
و كلمه »انسان«در آنها به وفور 
یافت مي شود. به نوعي مي توان 
گفت فض�اي كار جهان وطني 

است. 
 جه�ان وطن�ي یك�ي  از 
مدرنیس�م  پس�ت  مقوله هاي 
است، آیا نمایش داراي رگه هاي 

پست مدرن است؟
ببینی�د صد در ص�د نگاه 
پس�ت م�درن در این نمایش 
وجود دارد، چرا كه منطبق با 
دوران ماست. ما اگر آثار آلفرد 
هیچكاك را بررسي كنیم، باید 

بگوییم كه آنها داراي نگاه كالسیك هستند، چرا كه 
منطبق بر زمانه هیچكاك س�اخته شدند. روح دوران 
هیچ�كاك در آن جاري اس�ت. چاپلین نیز همانطور، 
تمام فیلم هاي صامت از یك ژانر موس�یقایي  پیروي 
مي كنند. در حال حاضر من در عصر تارانتینو، دیوید 
لینچ زندگي مي كنم. بنا برای�ن روح دوران من در اثر 
جاري است.  با این تفكر مسلمًا رگه هاي پست مدرن 
در اثر وجود دارد، البته من اعتقاد ندارم كه تئاتر پست 
مدرن كار مي كنم و یا از قوانین تئاتر پس�ت مدرن در 
كارم اس�تفاده مي كن�م. ولي زماني كه ب�ه كار رجوع 
مي كنیم، به دلیل اپیزودیك بودن و فریم هاي بي ربطي 
كه نهایتًا به هم نزدیك مي ش�وند، همچنین  به دلیل 
ع�دم وج�ود دیال�وگ و وجود 
بي نهایت تصویر، حتي به دلیل 
موضوع كار و نام نمایش ویژگي 

پست مدرن مستتر است. 
 با توجه به ویژگي هاي پست 
م�درن، طراحي صحن�ه و لباس 

نمایش  چه ویژگي هایي دارد؟ 
صحن�ه   و  لب�اس  طراح�ي 
نمایش به دلی�ل درهم تنیدگي 
و پیچیدگي آن ش�اخص است. 
لباس ها سیاه اس�ت. این لباس 
س�یاه از لباس كار الهام گرفته 
ش�ده. ش�اید بتوان گف�ت آنها 
ابناي بش�ر هستند كه به طبقه 
كارگر تعلق دارند. دكور مشتق 
از پرده و بي نهایت آكسس�وار 
اس�ت. ما حتي از ی�ك خودرو 
بنز، مجس�مه هاي متفاوت و....  
اس�تفاده كردیم.  آكسسوارها 
در اثر براي ایجاد تصاویر متعدد 

استفاده شده است. 
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یك كوچه و پهلوانان میهن در نمایش روزبه حسیني

ƗƷ ǳƸǍƘƱ ƠƱƗǸǱ ǷƗ

 داوود فتحعلي بیگي
دهه 60 آتراكسيون ها كاًل از بين رفت؛ شكل تئاتري رونق 
گرفت. در همين دوران جهاد دانشگاهي پا به عرصه گذاشت. 
اين اتفاق شروع حركت هاي بزرگي در تئاتر بود. در حقيقت 
بعد از كودتاي 28 مرداد وقتي حكومت شاهنش��اهي فهميد 
كه برخي انديشه ها از طريق نمايش با جريان هاي انقالبي گره 

مي خورند، خط آتراكسيون را به تئاتر داده بود.
 اي��ن در حال��ي اس��ت كه بع��د از دهه 60  م��ا تغييرات 
آكادميك را ديديم. دو، س��ه س��ال ابتداي دهه 60  در بخش 
تماشاخانه هاي رس��مي و دولتي اتفاقات خوبي افتاد، اجراها 

درخش��ان بود. با همين تغييراتي كه رخ داد، جشنواره تئاتر 
فجر پا به عرصه گذاشت و راه را براي شكل گيري جريان هاي 
تئاتري باز كرد. برگزاري جش��نواره تئاتر فجر مجوزي براي 
ادامه حيات تئاتر به شمار مي رفت. آنچه به عنوان آتراكسيون 
ه��م به تئاتر نس��بت مي دادند، با فرايند برگزاري جش��نواره 
فج��ر از بين رفت. امروز پ��س از فرايند تئات��ر دولتي، تئاتر 
خصوصي نيز مورد توجه عموم است. بنابراين بايد اين حوزه 
را سازماندهي كنيم؛ در پي مطرح شدن مسائل با مفهوم تري 
باش��يم. تئاتر آزاد با قصه، كارگرداني و بازيگري، تماشاگر را 

جذب كند، نه مضحكه!

کمديآري،مضحكهنه

نرگس عليزاده

در اجراي اين نمايش فضاس��ازي مبتني بر مرزهاي بيان عيني و ذهني اس��ت؛ به نحوي 
كه يك كنش غير واقعي در يك بستر واقعي شكل بگيرد. اما كارگردان در طراحي صحنه به 
شيوه رئاليسم وفادار بوده است. كوچه توسط نور طراحي شده است. تمام اشيا و فضاها از جمله 
حياط خانه، چند پلكان و شير آبي با يك منبع نامعلوم، دري با چارچوب آن، تيرهاي چراغ برق، 

جوي آب و... در فضا معلق هستند.
تحليل روزبه حسيني از نمايش خود جاي تأمل دارد؛ تحليلي كه شايد بتوان آن 
را در زمره تحليل هاي جز به كل دانست. او در حالي به شكل گيري كنش غيرواقعي 
در بس��تر واقعي اش��اره دارد كه نمايش او نيز دقيقًا در همين مرز در گذر اس��ت. 
يعني توليد درامي مابين دو دنياي ابژكتيو 
و سوبژكتيو! آنگونه كه منتقدان ادبيات 
و زبان شناس��ان از اين اتمسفر به عنوان 

تقابل دكارتي ياد مي كنند. 
روز به حس��يني با نماي��ش »اين همه 
سنگ و اين همه آدم ها« به بخش مهمان 

جشنواره آمده است.
نمايش شامل پنج روايت است؛ داستان 
دو رزمن��ده قديمي به نام هاي ج��واد و اصغر 
در هشت سال دفاع مقدس را بازگو مي كند. 
آن دو پس از گذشت سال ها 

در كوچه اي مي نش��ينند و به 
ياد آوري وقايع جنگ 
مي پردازند. آنها 
فضايي را 

تجربه مي كنند كه گويي هنوز در سنگرهاي جبهه و در محاصره بعثي ها هستند؛  منتظر حضور 
شخصيتي به نام حاج عباس دوقارون نشسته اند. حاج عباس از گروه عمليات شناسايي است. 
يكي از آنها مافوق و ديگري زيردست اوست. در روال دراماتيك، گاهي مافوق، زيردست مي شود 
و بالعكس! در ميان روايت ها نوازنده دوره گردي وارد كوچه مي شود و با تماشاگر سخن مي گويد. 
در كش��اكش قصه هويت او مشخص مي شود؛ يكي از آن دو سرباز در طول جنگ برايش نامه 
مي نوشته است. در روايت پنجم، ديگر آن دو شخصيت در كوچه نيستند، 
بلكه حاج عباس دوقارون مي آيد. اما حاج عباس نابيناست. او شروع به ارتباط 
گفتاري با نوازنده دوره گرد مي كند. تماشاگر در ميانه گفت وگوي آنها متوجه 
مي شود كه جواد و اصغر وجود خارجي ندارند. شايد هم نوازنده دوره گرد و 
حاج عباس دو قارون هويت ذهني و خاطره گون دارند. اما اين كه كدام يك از 
اين دو جهان حقيقت دارد، كدام يك كاماًل ذهني است، مشخص نمي شود. 

بنابراين تماشاگر بين اين دو دنيا معلق مي ماند!
روزب��ه حس��يني در همين داس��تان بر طراح��ي م��رزي واقعگرايي و 
فراواقعگرايي تأكيد دارد. وي در اين باره مي گويد: جوي آب عمود بر صحنه 
از سوي تماشاگران آغاز و در انتهاي صحنه گم مي شود؛ در نتيجه بازيگران 
ب��ه صورت نيمرخ در صحنه ديده مي ش��وند زيرا دو ط��رف اين جوي آب 
مي نشينند. نگاه رئاليستي در فضاسازي ها به شكل آبستره اجرا مي شود و در 

نتيجه فضايي كاماًل انتزاعي شكل مي گيرد. 
نورپردازي اين نمايش با توجه به موقعيت زمان يعني شب طراحي شده 
است. در نتيجه نور مهتاب شب از اصلي ترين نور هاي صحنه است. در ضمن 
از نورهاي رنگي، نور عمومي و نور موضعي به فراخور استفاده شده است. در 
طراحي موسيقي بخشي از قطعه موسيقي »لئوناردو كوئن« توسط نوازنده آكاردئون ايراني اجرا 
مي ش��ود؛ در بين روايت ها چهار خواننده او را همراهي مي كنند اما هرگز در حين گفته ش��دن 
ديالوگ ها موس��يقي خاصي پخش نمي ش��ود. در پايان روايت پنجم يك گ��روه كر 20 نفره با 

سازهاي سه تار و تار با او همنوا مي شوند. اين گروه 20 نفري همان مردمان شهر هستند!
روزبه حسيني، سال 1357 در شهر تهران به دنيا آمد. وي داراي مدرك كارشناسي حقوق 
قضايي  از دانش��گاه تهران است. از كارهاي وي مي توان به گل ياس، عكس خانوادگي، حكايت 
الكتريك عاشق، آنچه مي شنوي و... اشاره كرد. او در كارگرداني هايش به سكون، سكوت و تاريكي 
توجه ويژه دارد. معتقد است ارزش اين سه عنصر شناخته نشده است. وي نمايش »اين همه 
سنگ و اين آدم ها كه تا آخر زنده اند« را با طراحي و دراماتورژي جالل تهراني در جشنواره فجر 

اجرا مي كند.

نورپردازي اين 
نمايش با توجه 

به موقعيت زمان 
يعني شب طراحي 

شده است. در 
نتيجه نور مهتاب 

شب از اصلي ترين 
نور هاي صحنه 

است
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صداي مهدي حبیبي در جایي 
براي ما سه نفر

 بي بیماري 

سالم
باغ هنرمندان در ميان پياده روي عادي سكنه محل، جواناني كه پارك روهاي هميشگي اند و حتي اهل ورزش و 

دوندگي هاي كوتاه يك تئاتر آموزشي به خود ديده البته در ميان جمعيت مخاطباني خاص بودند، دانشجويي كه ترم 
پائين يا باال بود، كارگرداني جوان و جوياي نام؛ يا حتي يك روزنامه نگار كه زير چشمي مي نوشت، نت بر مي داشت اما انگار 

همگي متفق القول در رؤياي دنيايي بدون بيماري غوطه ور مي شدند!
»جايي براي ما سه نفر« داستان يك گروه حافظ سالمت است. گروه تالش مي كنند تا دنياي بدون بيماري داشته باشند. 

آنها علل و عوامل بيماري از ابتداي خلقت بشر تا كنون را بررسي مي كنند.
مهدي حبيبي كارگردان »جايي براي ما سه نفر« درباره نمايش خود مي گويد: جلوه هاي بصري، خلق موقعيت هاي نمايشي 
و موقعيت طنز چه در طراحي صحنه و چه در طراحي لباس و رنگ پردازي نمايش مشهود است. طراحي صحنه و لباس با 

توجه به رنگ ها شكل گرفته است؛ بويژه رنگ قرمز كه نشانه اي براي بيماري ناشناخته HIV است. همچنين از وسايل 
صحنه بسيار ساده استفاده شده است. براي نمونه در نشان دادن كره زمين از تكه اي پارچه استفاده شده است. در واقع، 
جذابي��ت در طراحي لباس وجود دارد. لباس ها در طول گذش��ت زم��ان، مدام تغيير مي كند. اين حركت نمادين، تغيير 

دوران هاي مختلف را نشان مي دهد. نمايش از دو بازيگر مرد و يك بازيگر زن تشكيل شده است.
مهدي حبيبي، سال 1357 در مالير به دنيا آمد. وي از سال 1372 به طور حرفه اي وارد تئاتر شد. نمايش هاي اين سه 
نفر، بچه هاي امروزي، سنگ كاغذ قيچي، زگيل، مصائب شيرين و... در كارنامه كاري او ديده مي شود. شيوه كارگرداني او 
در نمايش هاي خياباني مبتني بر خلق موقعيت هاي نمايشي است. او سعي مي كند به ايجاد فضاي طنز گونه بپردازد. وي 
در اين فرايند، ارتباط بهتري با مخاطب برقرار مي كند و معتقد است؛ طنز جذابيتي را در اجرا ايجاد مي كند، اين جذابيت 

سبب جلب مخاطبان مي شود.
مهدي حبيبي در مورد بخش منتخب جشنواره مريوان مي گويد: »آثاري كه از جشنواره مريوان به عنوان منتخب آثار 
به جشنواره فجر راه پيدا مي كنند؛ از كيفيت بيشتري برخوردار هستند و به لحاظ توليد نيز فرايند طوالني تري را سپري 

كرده اند. بايد به اين گروه ها بهاي بيشتري داده شود.«

فرزانه صالحی فر

11   مجله سی امين
جشنواره بين المللي تئاتر فجر



هیس

به مراسم مرگ داداش خوش آمدید

روشان

مجلس شبیه خوانی  جولیو سزاراین همه سنگر و این همه آدم ها كه تا آخر زنده اند

سرای من



زندگی در چند نگاه

سونامی نوردان خطه

جایی برای ما سه نفر

مرگ، كسب و كار من است

موسم باد و باران



عابرانخيابان
نزدیكشدند

دو سرباز ايراني و عراقي در يك كانال گير مي كنند؛ 
هي��چ كدام نمي دانند كه با گ��ذر از اين كانال در مقابل 
يكديگر قرار مي گيرند. آنها در برخورد با يكديگر گذشته 
خود و چگونگي رفتن به جنگ را به ياد مي آورند. سرباز 
ايران��ي به ياد م��ي آورد كه چطور در مدرس��ه خمپاره 
خورده است، سرباز عراقي در مزرعه مشغول كار بوده كه 
او را ب��ه زور به صحنه جنگ آورده اند. اكنون آنها بايد به 
يكديگر شليك كنند! شرايطي كميك كه در عين حال 
دهشتناك نيز هست؛ وضعيتي كه مخاطب را نسبت به 
موقعيت هاي پيچيده انس��ان امروز به چالش مي كشد. 
اساس نمايش »سراي من« در قالب يك سه گانه است؛ 
به نام هاي غرامت جنگي، س��راي من، دو س��رباز! يكي 
از بخش هاي اين س��ه گانه اجرا مي شود. مژگان معقولي 
از اجراي نمايش خود احس��اس خاصي دارد؛ احس��اس 
نزديكي به تماشاگر مردمي و حضور پررنگ مخاطب در 
بطن نمايشي كه در زمره درام هاي موقعيت محور است.

او متولد 1346 و داراي مدرك كارشناسي مترجمي 
زبان انگليس��ي اس��ت. وي پيش��تر در حوزه ادبيات و 

روزنامه نگاري فعاليت داشته است. او مؤلف كتابي به نام 
بازتاب زندگي ناتمام نيز هست. غرامت جنگي، سه گانه 
عش��ق، بازي زن ه��ا و مردها و... برخ��ي از نمايش هاي 

پيشين او هستند.
معقولي نمايش خود را عرصه تعامل تئاتر با روزمرگي 

قابل رؤيت در پيرامون ما مي داند. به گفته 
وي در اين نمايش تالش شده تا مشاركت 
مردم و تماشاگران محوريت يابد، نمايش 
فارغ  از هر گونه نماد س��ازي قصه را روايت 
مي كن��د. از هي��چ آكسس��وار خاصي نيز 
اس��تفاده نش��ده اس��ت، مگر ويژگي هاي 

فيزيكي و توانمندي هاي بازيگر!
يك��ي از ويژگي ه��اي كارگرداني هاي 
فاصل��ه  شكس��تن  معقول��ي  م��ژگان 
تماش��اگران و بازيگران است، گونه اي از 
تأكيد بر مشاركت مردمي است. وي براي 
اين كه مش��اركت حداكثري مخاطبان را 
در نمايش هاي خود داشته باشد معمواًل 

دس��ت به ترفندهايي مي زن��د، او مخاطبان را مجبور 
مي كن��د در نقش ه��اي خاصي، كنار بازيگ��ران وارد 
نمايش شوند. بنابراين مخاطبان او بيشتر تماشاگر- 
بازيگ��ر هس��تند. بنابراي��ن در برخ��ي از بولتن های 
جشنواره ها، عكس برخي از تماشاگران كه در نمايش 
مش��اركت كرده اند، به عنوان بازيگران 
نماي��ش چ��اپ مي ش��ود. معقولي از 
جش��نواره فجر به عن��وان معتبر ترين 
رويداد تئاتر ما ي��اد مي كند؛ بنابراين 
نحوه برگ��زاري و كيفيت ب��االي آثار 
را در اين جش��نواره ضروري مي داند. 
او همچني��ن درباره بخ��ش خياباني 
جشنواره مي گويد: »در بخش خياباني 
ارتباط با تماشاگر در درجه اولويت قرار 
دارد زيرا در يك نمايش خياباني گروه 
نمايشي وارد زندگي روزمره مخاطبان 
مي شود، مردم هم بيشتر از نمايش هاي 

صحنه اي به آن نزديك مي شوند. 

 تلقي مژگان معقولي از 

»سراي من«

ساالر قيمتی

معقولي نمايش خود 
را عرصه تعامل 

تئاتر با روزمرگي 
قابل رؤيت در 

پيرامون ما مي داند. 
به گفته وي در اين 
نمايش تالش شده 
تا مشاركت مردم و 

تماشاگران محوريت 
يابد
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عبداهلل برجس�ته، متولد 1360 مشهد اس�ت. او دانش آموخته بازیگري 
تئاتر از دانش�گاه آزاد اراك است. برجسته، سال گذشته با نمایش »مردان 
همیش�ه به خانه باز مي گردند« به جش�نواره آمد. او همچنین نمایش »تله 
موش پرنسس« را دركارنامه خود دارد كه براي جشنواره آلمان انتخاب شد. 
نمایش یاد شده بنابر دعوتنامه هایي از تئاتر نپال و مقدونیه به كشورهاي یاد 
شده نیز دعوت شده است. برجسته نمایش »من ایرجم، پسر فریدون یا سه 

قطره خون روي برف« را در جشنواره اجرا كرد. 
 آقاي عبداهلل برجس�ته نمایش »من ایرجم، پس�ر فریدون یا سه قطره 

خون روي برف« چه منطق بیاني را دنبال مي كند؟
قاعدتًا نمایش اقتباس�ي از شاهنامه فردوس�ي است. داستان فریدون و 
پسرانش را محوریت قرار مي دهد؛ در عین حال به لحاظ منطق بیاني، ساختار 
ش�عري ندارد، اما زبان متن، شاعرانه است. گاهي این زبان به ساختار شعر 

نو نزدیك مي شود.
 در واقع زبان دراماتیك شما تلفیقي از مكتب خراساني با سبك نیمایي 

است؟
خیر، تركیب سبك خراساني با شعر نو مد نظر نبود. زبان نمایشي پیش از 
شكل و ساختار از محتوا بهره مي برد؛ شخصیت ایرج در این میان مثال زدني 
اس�ت. به گفته دكتر اسالمي ندوشن، شخصیت ایرج از سیاوش هم پاك تر 
اس�ت. بنابراین مباح�ث محتوایي روي زبان نمایش تأثیرگذار اس�ت. زبان 

نمایش دچار چالش مي شود.
 محتواي زباني ش�ما قصص و اسطوره است، همین 

مسئله چه تأثیري بر شیوه اجرایي 
وتكنیك ها و كارگرداني دارد؟
اجرا به طور كامل شكلي 
واق�ع  در  دارد؛  ذهن�ي 

روایتي از سفري ذهني 
در خواب ایرج است. 
ای�رج در یك خواب 

زمستاني است. تصاویر مندرج در این خواب با برف و بوران همراه است؛ اما 
آنچه تأكید بیاني به خود مي گیرد، آینده ایرج است. ایرج توسط برادرانش 

پیدا مي شود و باز به دست آنها كشته مي شود.
 اجراي شما اورژینال و مبتني بر نمایش هاي بومي ایران به نظر مي رسد...

س�عي كردی�م به نمای�ش ایراني و درام ش�رقي نزدیك ش�ویم؛ یكي از 
ویژگي هاي كارگرداني اثر، تمركز بر شخصیت هاس�ت. ش�خصیت پردازي 
داراي اهمیت ویژه اس�ت. ش�خصیت پردازي در كن�ار عنصر اتفاق و كنش 

نمایش، شاكله اصلي نمایش را در بر مي گیرد.
 در طراحي صحنه هم بیش�تر برجنبه هاي صور و ذهني داستان تأكید 

داشته اید...
همه چیز رویكرد میني مالیستي دارد؛ این رویكرد میني مالیستي در طراحي، 
بر چاشني فضاي ذهني داستان مي افزاید و رنگ و لعابي سوررئالیستي به بیان 
مي دهد. بنابراین ش�ما همه مفاهیم و نش�انه هاي نمایش را در فضا مي بینید؛ 
عناصر در ذهن اتفاق مي افتند. ما در پي این نیس�تیم كه یك وضعیت خطي 
را نش�ان دهیم، فضا سیال و در حركت است. با این حال تكنیك هاي اجرایي 

مبتني بر نمایش شرقي و اجرایي مدرن است.
 تحلی�ل ش�ما از بخ�ش چش�م انداز جش�نواره فجر 

چیست؟
چش�م انداز ب�ه نوع�ي حرفه اي تری�ن بخش 
جشنواره است؛ تالش براي اجراهاي 
متف�اوت درای�ن بخ�ش زی�اد 
است. اما یك نكته در اجراي 
حائز  شهرس�تاني  گروه هاي 
اهمیت است؛ این كه شرایطي 
فراهم ش�ود كه آنها اجراهاي 
جش�نواره را ببینن�د؛ ن�ه این كه 
پس از اجراي خود به شهرس�تان 

برگردند.

تجربه هاي عبداهلل برجسته در درامي آركائیك- مدرن

سالمفردوسي،صبحبخيرنيما
عبدالرضا اميراحمدی
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نمايش با يك سبك خاص اجرا مي شود. در نتيجه از اكثر شيوه 
و سبك هاي كارگرداني به صورت موجز در هر بخش استفاده 

مي شود. از سوي ديگر، كارگردان فرم پرداخت اثر را با محتوا 
هماهنگ كرده است

ميرطالبي درباره 
جايگاه جشنواره 
فجر مي گويد: 
جشنواره فجر 
اصلي ترين 
جشنواره تئاتري 
ايران است. 
اين جشنواره 
هم مخاطبان 
خاص دارد و هم 
مردم عادي را 
تحت تأثير قرار 
مي دهد 

ميرطالبي كه 
»سونامي نوردان 
خطه« را به بخش 
»تجربه هاي نو« 
جشنواره آورده 
است، ديدگاه هاي 
گونه اي تئاتر 
اجتماعي شرق را 
در اثر خود مطرح 
مي كند

 آسیب شناسي غربزدگي 
در نمایشي از آرش میرطالبي

روحجاللهمبه
تئاترآمد

امان ساعدی

ابتداي نمايش، طي يك سانحه دو نفر كشته مي شوند. 
س��پس سونامي وارد خطه مي ش��ود. خانه اي در اين خطه 
وج��ود دارد. حضور س��ونامي در افراد يك خان��واده مورد 
بررس��ي موش��كافانه قرار مي گيرد. داستان نمايش معنا و 
مفهوم��ي انتزاعي دارد. افراد اين خان��واده هر كدام دركي 
متفاوت از س��ونامي دارند. هر كس با ديدگاه خود سونامي 
را همكار، رئيس، پزش��ك و... مي خواند. در حالي كه همه 
آنها با يك موجود مواجه ش��ده اند. در واقع نمايش اتفاقات 
بين آدم ها و روابط آنها با سونامي است. تأثيرات مخربي نيز 
به دليل حضور سونامي به وجود آمده است. افراد خانواده از 
يكديگر جدا مي شوند. گاهي جمالت به ظاهر غلطي گفته 
مي شود در حالي كه شخصيت ها با اطمينان به درستي، آنها 
را به كار مي برند. همچنين يكي از كاراكترها به دليل تأثير 

پذيري از سونامي كشته مي شود.
آرش ميرطالب��ي پس از تجزي��ه و تحليل زواياي قصه 
نمايش خود به مباحث تكنيكي اين اثر مي پردازد: »فضاي 
طراحي ش��ده در اي��ن نمايش حد فاصل مي��ان خواب و 
بيداري اس��ت. پس از رفتن س��ونامي همه از خواب بيدار 
مي ش��وند. كس��ي نمرده و همه چيز روال طبيعي خود را 
طي مي كند. گاهي از ارتفاع يك متري از ديواره هاي جانبي 
نورپردازي صورت مي گيرد؛ گاهي از سايه هاي اغراق شده 
انجام مي ش��ود. براي نمونه سايه اغراق شده سونامي روي 
خانه اي افتاده است در اين لحظه شاهد نورپردازي هستيم. 

نمايش داراي لحظات طنز، كمدي و گروتسك است.«
او مي گويد: »س��ونامي در اين نمايش نمادي از تفكر و 
فلسفه غرب است كه به ايران وارد شده است. فلسفه اي كه 
شناخت درستي درباره آن نداريم. فلسفه اي كه باعث از بين 
رفتن دوس��تي ها مي شود. شايد بتوان گفت، سونامي نماد 
تمامي اتفاقات، تكنولوژي، رفتار و فرهنگ غربي وارد شده 
در ايران است. اگر به درستي شناخته نشود تأثير غلطي بر 

فرهنگ و نحوه زندگي مان خواهد داشت.«
به گفت��ه اي��ن كارگردان ج��وان، نماي��ش در واقع نقد و 
آسيب شناس��ي بر غرب زدگي است، زماني كه تفكر، فرهنگ 
و فلس��فه تحليلي غرب وارد فرهنگ ش��رق مي شود، آدم ها 
غ��رب زده مي ش��وند. در ش��رق يك س��ري ايده ه��ا، خرده 
فرهنگ ها و اعتقادات و... وجود دارد. هرچند از لحاظ منطقي 
مدون نيس��تند؛ اما آدمها ب��ا آن ديدگاه ها زندگي مي كنند. 
ب��ا اين حال، كارگردان با توجه ب��ه ديدگاه هايي مفروض در 
متن تالش كرده تا تكني��ك وروش هاي كارگرداني اروپايي، 
امريكايي را تلفيق كند.  ميرطالبي پيش از اين نيز در حوزه 
آسيب شناسي مباحث اجتماعي در تئاتر فعاليت داشته است. 
متولد 1358 ش��هر تهران اس��ت. وي داراي مدرك كارداني 
معماري و كارشناس��ي بازيگري اس��ت. ميرطالبي از س��ال 
1380 وارد حوزه تئاتر شد. وي بازيگر نمايش هايي همچون 
خداوند يحيي را در جليل مي خواند، دو جالد، شهادت خواني 
انس��ان هاي سرگش��ته و كارگردان نمايش هاي خيابان هاي 

خيس، »عروس كابوس، افسوس، بلوتوس« است.

نقد
گفتاری
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در جزيره ای خيالی 
به نام نيلوفرآبی، 
سه شخصيت در 
پی يافتن زندگی 

در برابر تغييرات 
موسمی جوی از 
يكسو و صنعتی 

شدن از ديگر سو 
مبارزه می كنند؛ اين 

همه خط داستانی 
نمايش »موسم باد و 

باران« است

مصطفی محمودی*

روند صنعتی ش��دن در كش��ورهای پيش��رفته از اروپا و كش��ور ژاپن از آسيا، به 
همان ميزان كه فوايدی را برای اين كش��ورها و رهبرانشان به ارمغان آورد، ضايعات 
جبران ناپذيری را برای مردم اين كشورها و ساير مردم سراسر جهان و همچنين شرايط 
جوی و زيست محيطی كره زمين به همراه داشت؛ گرم شدن زمين، سوراخ شدن اليه 
اُزن، روند روبه گسترش بيابان ها، از بين رفتن جنگل ها، افزايش سرسام آور آلودگی های 
صوتی و تنفسی و... همه و همه بخشی از اين ضايعات بود كه قبل از همه دامن پديد 
آورندگان آن را گرفت. بروز پديده فردگرايی، انحطاط ارزش ها، رنگ باختگی سنت ها 
و از خودبيگانگی و زوال انسان ها بخش مهم ديگری ازاين ضايعات بود كه دولتمردان 

كشورهای صنعتی را با چالش های جدی ای مواجه ساخت.
در جزيره ای خيالی به نام نيلوفرآبی، سه شخصيت در پی يافتن زندگی در برابر 
تغييرات موس��می جوی از يكسو و صنعتی شدن از ديگر سو مبارزه می كنند؛ اين 
همه خط داستانی نمايش »موسم باد و باران« است. نمايش بدون كالم كه به شيوه 
فرم اجرا می شود و تالش شده تا جهان غريبی كه در آن باد و باران به موسيقی و 
حركت تبديل می شود به تصوير در آيد و در اين تصوير سازی، تماشاگر تركيبی از 
تئاتر و موسيقی و آواز و حركت را به تماشا می نشيند. به نظر می رسد كليت اجرای 
اثر، اعتراضی به روند روبه رشد صنعتی شدن در جای جای جهان است. پديده ای كه 
از انسان ها، موجوداتی رباتيك و مكانيكی خلق كرده كه كوچك ترين حركتشان بر 
پايه محاسبات پيچيده ای است كه برايشان تعيين شده است. در »موسم باد و باران« 
تصاوير و قاب های متعدد و متنوعی از مداد رنگی های غول آسا متوازی االضالع های 
لرزان، شمشير و جنگ سامورايی، پروانه هواپيما، و عناصری از اين دست باز سازی 
و بازی سازی می شوند. نكته قابل توجه در اجرای مذكور استفاده جالبی است كه 

از وسايل و ابزار بسيار ساده و دم دستی حتی در حد كاردستی های مدارس صورت 
می گيرد كه در گام نخس��ت عالوه بر ايجاد جذابيت نزد تماشاگر، به خوبی پيام و 
دغدغه سازندگانش را منعكس می سازد. جزيره ای كه در ابتدای كار، آدم های داستان 
به آنجا می رسند، طوفان ها و بادهای موسمی كه جزيره و ساكنانش را درگير خود 
می سازد و از همه تأثير گذارتر جبر صنعتی شدن كه باعث می شود تا پای انواع و 
اقس��ام زباله های صنعتی به جزيره باز ش��ود و از منظری شايد اين آخرين بخش و 
قطعه باقی مانده سالم از كره زمين را نيز آلوده خود و مظاهرش سازد، ديدنی ترين 

بخش های نمايش »موسم باد و باران« به شمار می روند.
مش��كل اما از جايی آغاز می ش��ود كه اين روند در ورطه تكرار س��قوط می کند 
و تأكيد و تكرار چندين و چند باره بر مش��كالتی كه برای زمين و س��اكنانش به 
واسطه پديده مخرب صنعتی شدن كه حاصل دست بشر و پديده تخريب گر بادها 
و باران های موسمی كه شايد به گونه ای حاصل اعتراض زمين به ساكنان نافرمانش 
است به وجود می آيد از جذابيت های تصويری و تأثير گذاری اجرا به گونه چشمگيری 
می كاهد.  همين تكرارها و مكث های متعددی كه در خالل تعويض صحنه ها صورت 
می گيرد، س��بب افتادن ضرباهنگ اجرا شده و آن را به سمت و سوی كندی سوق 
می دهد كه نتيجه آن نيز يكنواخت شدن تماميت اجرا بعد از دو سوم كار است؛ بدون 
ترديد چنانچه گروه اجرايی از به تصوير كشيدن آواها و نماهای متعدد پرهيز كرده و 
به چند بخش محدود متمركز می شدند به راحتی می توانستند پيام و دغدغه خود را 
به تماشاگران منتقل سازند. عدم هماهنگی حركتی بازيگران در بخش هايی كه هر 
سه كاراكتر می بايست حركت واحدی را انجام دهند از ديگر نقاط ضعف اثر به شمار 

می رفت كه باعث می شود تا چشم نوازی قاب های تشكيل شده  از بين برود.
)I.A.T.C( پژوهشگر و عضو كانون جهانی منتقدان تئاتر*

پائیز صنعتی زمین نگاهی به نمایش »موسم باد 
و باران« از كشور فرانسه
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سه شخصيت به نام هاي صنعت، اقتصاد و جامعه 
به يكديگر كمك مي كنند تا مشكالتشان را برطرف 
نمايند. آنها با همفكري يكديگر و مشاركت مردمي 
س��عي در برطرف نمودن مس��ائل خ��ود دارند. آن 
س��ه، نتيجه مي گيرند كه اگر مشكالت خود را حل 
كنند، در بلند مدت به اهداف خود دس��ت مي يابند. 
كاراكترهاي ياد ش��ده با اس��تفاده از حضور مردمي، 
همكاري و مش��اركت را س��رلوحه موفقيت انفرادي 
خود قرار مي دهند، در واقع حضور اين ش��خصيت ها 
نوعي تيپ س��ازي است. هر كدام نماد بخشي هستند 
كه نامگذاري ش��ده اند. اين سه شخصيت نمادين طي 

فالش بك هايي، مشكالت خود را مطرح مي كنند.
امير شاه علي در حالي نماش »زندگي در چند نگاه« 
را به بخش مس��ابقه تئاتر خياباني جشنواره آورده است 
ك��ه به نكات خاص��ي در كار خود فكر كرده اس��ت. در 
نمايش او س��ه محور كليدي و بنيادين، دراماتيزه ش��ده 
است. از سوي ديگر اجرا مبتني بر شيوه مشاركتي است. 
در اين نمايش مشكالت هست، فقر هست، ساختن هست 

و حتي اميركبيرهم وجود دارد.
امير شاه علي درباره ش��يوه اجرايي خود مي گويد: »در 
اجراي اين نمايش از تكنيك هاي تئاتر شورايي و مشاركت 
تماشاگران استفاده شده است. تئاتر شورايي و ديدگاه هاي 
آگوستوا بوآل قصد دارد به يك نتيجه نهايي دست يابد؛ در 
پايان امير كبير وارد مي شود و كليد طاليي حل مشكالت را 

به تماشاگران و اين سه شخصيت هديه مي كند.
تم اين نمايش آسيب شناس��ي فقر فرهنگي و مبارزه با 
آن اس��ت. شيوه اجرايي در طي پرداخت اين تم، به بررسي 
معضالت اجتماعي مي پردازد. زماني مي توانيم شاهد پويايي 
جامعه باش��يم كه مس��ئله فقر فرهنگ��ي را به طور كل حل 

كنيم.«
ش��اه علي نس��بت به جايگاه جش��نواره فج��ر مي گويد: 
»جش��نواره فجر بزرگترين جش��نواره تئاتري ايران اس��ت. 
ويترين حرفه اي ترين آثار سال كه در مدت كوتاهي نمايش 
داده مي ش��ود؛ در عين حال تخصصي ترين جش��نواره تئاتر 
است. داوران مسئوليت سنگيني را بردوش دارند زيرا كارهاي 

منتخب مورد توجه عام و خاص قرار مي گيرد.

 زواياي تئاتر شورايي از زبان
 امير شاه علي

اميركبير آمد
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تكم در بیان مهدي صالحیار از مرند

بـــرفرفـــت
اواخر زمستان، مرداني عروسك به دست به در خانه ها 
مي روند و آمدن بهار را تبريك مي گويند، در اين مراس��م 
اشعاري را در مورد آمدن نوروز مي خوانند. مردم در عوض 

به آنها تخم مرغ، پارچه، تنقالت و... را عيدي مي دهند.
»تكم« نام آشنايي است؛ آشنا همچون شهرت تمدن 
آذربايجان و شايد كل تاريخ ايران كه مدت زمان مديدي 
از رس��وم نمايش��ي اين ديار كهن را به تصوير مي كشد. 
»مهدي صالحي��ار« در حالي آئين »تك��م« را براي اجرا 
به بخ��ش خياباني آئيني جش��نواره آورده ك��ه پيش از 
اين اغل��ب تجربه هاي خود را در حوزه نمايش هاي بومي 
س��پري كرده است.  مهدي صالحيار متولد 1361 داراي 
كارداني هنرهاي تجسمي و كارشناسي كارگرداني است. 
وي بيشتر در حوزه نويسندگي فعاليت دارد. صالحيار در 
جشنواره هاي بين المللي حضوري فعال داشته است. وي 
گروه نمايش س��نتي »اوينار« را تأسيس كرده است و 8 
س��ال پياپي در حوزه نمايش هاي آئيني س��نتي فعاليت 

دارد.
مهدي صالحيار تصميم دارد تا قصه هاي آئيني سنتي 
را به ص��ورت دراماتي��ك نمايش ده��د بنابراين همچون 
تمامي آثار دراماتيك شروع و پايان مشخصي را مفروض 

كرده اس��ت. او براي ابعاد زيبايي شناس��ي از ويژگي هاي 
س��نتي عروس��ك گردان و گروه نماديني كه به استقبال 
بهار مي روند، استفاده مي كند. وي سپس به اجراي آئين 
مي پ��ردازد. اين روند دراماتيك باعث جلوگيري از نس��خ 
ش��دن آئين ها مي ش��ود. اين كارگردان اهل مرند درباره 
اج��راي خود از آئين »تكم« مي گويد: »س��عي كرديم تا 
همچون يك درام كالسيك شروع، پايان و آغاز در نمايش 

طراحي ش��ود. همچنين موسيقي 
نماي��ش تلفيقي از موس��يقي هاي 
به  سنتي اس��ت. عروس��ك گردان 
هم��راه عروس��ك تك��م به س��راغ 
روس��تائيان مي رود، هدي��ه اي را از 
م��ردم مي گي��رد و از صحنه خارج 

مي شود.«
به گفته صالحيار اشعار مندرج در 
آئين تكم از ظرفيت هاي اصلي زبان 

نمايش است.
اش��عار اين نمايش ب��ه صورت 
سينه به سينه از نسلي به نسل ديگر 
منتق��ل ش��ده اند؛ در واقع نمايش 

بخشي از نمايش هاي كشت و آبياري بوده است. طي اين 
ساليان، برخي از رسم ها به آنها آموزش داده شده است، از 
جمله احترام به بزرگترها و... قابل اش��اره است؛ اما امروزه 
ساختار كالمي اين آئين ها منس��وخ شده و تنها بزرگان 

روستا اشعار را به خاطر دارند.
صالحي��ار همچنين به برخي عناصر كاربردي نمايش 
خود از جمله عروس��ك مي پ��ردازد و مي گوي��د: »براي 
جذابيت بيش��تر نمايش از عروسك، لباس 
و امكانات موس��يقي زنده و... اس��تفاده شده 
اس��ت. لباس ها مربوط به پوشش روستائيان 
آذربايجان است. علت استفاده از لباس هاي 
س��نتي، درك موقعي��ت س��نتي، بوم��ي و 
مردمي بودن نمايش است؛ اسپند، آئينه و... 
در لباس ها به كار رفته اس��ت. اين كه لباس 
متعلق به يك قش��ر يا طبقه خاص نباش��د، 
محوريت دارد. اعضاي گروه 5 نفر هستند اما 

بخوبي نمايش را اجرا مي كنند.«
به گفته مه��دي صالحي��ار نمايش جزو 
نمايش هاي نوروزخواني است. اين نمايش ها 

براي استقبال بهار خوانده مي شود.

اشعار اين نمايش به 
صورت سينه به سينه 

از نسلي به نسل 
ديگر منتقل شده اند؛ 

در واقع نمايش 
بخشي از نمايش هاي 
كشت و آبياري بوده 

است

گزارش
پایان
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هاتف جلیل زاده*
»م��رگ كس��ب و كار من اس��ت«؛ نوش��ته صحرا 
رمضانيان به كارگرداني محمدرضا درند و سعيد زندي 
اثري اصالت گراست. تم و فكر، گونه اي از سيستم انديشه 
را به شكلي آرماني و بنابر مؤلفه هاي تئاتر فني توصيف 
مي كند؛ قصه خطي نمايش ش��ايد در ح��د يك درام 
حادثه اي يا حتي خبر مندرج در صحنه حوادث روزنامه 

باش��د اما نوع گفتمان درون متني و استفاده از جوهره 
 انديشه براي القاي مس��ير درست به انسان ها، نشانگر 
توج��ه اي��ن دو كارگردان به تئاتر عمق��ي و تأثيرگذار 

برمخاطب از طريق پيام و گاه انديشه محض است.
اي��ن نماي��ش در تالش اس��ت ب��ا الق��اي مفاهيم 
هستي شناسي و توجه به  ابعاد معرفت شناختي مخاطب 

نوعي تئاتر مفهوم گرا را به اجرا در بياورد. يك انديشمند 
ح��وزه تئاتر مي گوي��د: كارهايي ك��ه در آنها- به جاي 
يك عمل يا صحنه ه��ا- تفكري تعمي��م يافته درباره 
موضوعات معين مطرح شده اس��ت، براي ايجاد تئاتر 
فرادراماتيك هس��تند. متن ها »تئوريك«، فلس��في يا 
متعلق به زيبايي شناسي تئاتر از مكان هايي كه برايشان 
خودماني هستند مثل سالن مطالعه، دانشگاه و كالس 
درس تئاتر گرفته ش��ده و روي صحنه ارائه ش��ده اند. 
گروه ها و صحنه پردازان وس��ايل تئاتر را به كار مي برند 
تا تفكرات خود را آش��كارا نمايش دهند يا نثر تئوريك 
را ب��ه گوش ديگران برس��انند. در كاره��اي صحنه اي 
هم كه از متن هاي تئاتري اس��تفاده مي كنند، متوجه 
مي ش��ويم كه بازيگران بيش��تر در بحثي درباره هدف 
خود و نس��خه برداري صحنه اي مستغرق هستند تا در 
نمايش. دركارهايي، گاهي بيشتر شاهد بحث عمومي 
بازيگران هستيم تا يك صحنه پردازي به معني واقعي. 
انتقاالتي از اين نوع به س��وي فرمي كه مي توان آن را 
جستار صحنه اي توصيف كرد، نمايش دهنده روي ديگر 
تالش هاي حس��اس كار در جهت معكوس هس��تند: 
تئاتري كردن فرايندهاي كارآموزي در مدرس��ه يا در 
دانشگاه. تحير در مقابل اين اقتضا، وقتي كاهش مي يابد 
كه بينديش��يم كاربري صحنه براي شگردهايي از اين 
نوع- كه در نگاه اول عجيب هستند- مي تواند داللت بر 

توسعه امكانات تئاتر بكند.

ش��ايد نمايش به  لحاظ اس��تنباط داس��تاني اثري 
تك بعدي باش��د، همچنان كه پيش از اين هم با مثال 
خبر روزنامه توصيف شد. داستان، نمايش انتقام يك زن 
از شوهرش است زيرا وقتي زن بيماري صعب العالجي 

داشته، شوهرش او را تنها گذاشته است.
با اين حال در پي آش��نايي با يك مرده شور مفاهيم 
ديگ��ري را از فلس��فه م��رگ و جهان كش��ف مي كند. 
بنابرگفته توليد كنندگان اين اثر، رنگ ها بخصوص رنگ 
سفيد و خاك داراي اهميت ويژه اي است زيرا در ايجاد 
فضاي سوررئاليس��تي به كار كمك مي كند. در طراحي 
صحنه بر عنصر خاك و زيرخاك توجه مي ش��ود. براي 
ايجاد فضاي قابل قبول و همذات پنداري مردم نمايش را 
با تركيب شيوه رئاليستي و سوررئاليستي اجرا مي كنند. 
تم اين نمايش مرگ و زندگي و گناه انسان است و با الهام 
از س��وره »ق« به بررس��ي عالم پس از مرگ مي پردازد. 
توليدكنندگان اين اثر مي كوش��ند در حد ظرفيت هاي 
مديوم تئاتر به فلس��فه خلقت، جهان پ��س از مرگ و... 
نزديك شوند. عنصر نورپردازي در اين اثر بخشي از بيان 
نمايشي و در واقع تداوم مفاهيم گفته نشده به بيان نماد 
و استعاره است. فلسفه خاك و بازگشت به دل خاك در 
توصيف دو كارگردان اهل كرمانشاه با رويكردي موفق و 

تجربه اي قابل خوانش ارائه شده است.
 * منتقد، روزنامه نگار
عضو کانون ملی منتقدان تئاتر ایران

محمدرضا درند و سعید زندي در نمایش تفكر محور

نگاهشفای روح
منتقد

مرگ كسب و كار من است«؛ نوشته 
صحرا رمضانيان به كارگرداني محمدرضا 

درند و سعيد زندي اثري اصالت گراست. 
تم و فكر، گونه اي از سيستم انديشه را 
به شكلي آرماني و بنابر مؤلفه هاي تئاتر 

فني توصيف مي كند
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إذا أردنا دراس��ة وضع المس��رح يجب أن ننظر إلي 
المكان الذي نحن فيه حالياً، فأين نحن؟ و ماهو موقعنا 
من الفن العالمي في الحال الحاضر؟ فالفنانون اليزالون 
كما في الس��ابق متأثرين باألجواء االجتماعية، و في 
العق��ود الثالثة الماضية لم نكن تحت الضغظ كما في 
السابق و قلنا ما شئنا و رغبنا عن طريق فننا. ويعتبر 
هذا نهضة اولي في فن المس��رح االيراني خالل هذه 
الفترة الثالثيئية فيجب أن يكون با مكان الفنان التحدث 
عن مكنوناته. والموضوع الثاني هو قضية االبتداء واال 

نتهاء في مسيرتنا في الفن المسرحي.
حيث يجب أن نعين ألنفس��نا هدفاً و غايًة معينة، و 
نري ما هوالذي س��نواجهه و م��ا الفائدة المرجوة 
منه. و في الوقت الذي نواجه مكتس��باتنا ببساطة و 
بدائية، يلزمنا التطلع الي أساليب مختلفة نستخدمها 
للوصول الي غاياتنا القصوي، فيما عداذلك لم نتقدم 
خطوة و اح��دة الي األمام بل علي العكس من ذللك 
سنتقهقرالي الخلف عدة خطوات. و حسب ظني أّن 

إلي  س��ائردوماً  الزمن 
األمام، لذلك يجب علينا 
تسييرالمسرح مع الزمن. 
و من أج��ل وضع الفن 
المس��رحي في مسيرة 

التقدم تلزمنا معرفة أحدث التطورات االنس��انية و 
اس��تخدامها عملياً في مضمار المس��رح اوالسينما 

اوالفنون االخري البصرية. 
و يمكننا ببساطة إحصاء الناتج السنوي و حصيلة العمل 
الفني المسرحي في العام الواحد، لنتبين عدد ما قدم من 
أعمال حرفية في مضمار مسرح الطفل و سينما األطفال. 
فال زلنا حائرين في هذا المجال. حتي أننا مازلنا ال نميز 
غاياتنا في بعض األقسام من العمل الفني. وقد أصبح هذا 
الذهول و فقدان الهدف يسري في جميع مجاالت حياتنا 
و ظاهر في جميع األوجه الثقافية و االجتما عية و الفنية 

و... و حتي في مجال األعمال التمثيلية.
»بهروز بقائي«

في أعوام العقد لسادس رحلت الجاذبية من عالم الفن 
فازدهر انذاك الفن المس��رحي، في هذه األثناء نشأت 
منظمة الجه��اد الجامعي. وأصبح ه��ذا الحدث بداية 

لخطوات كبيرة في المسرح.
بعد انقالب عام 1954 الذي أطاح فيه الشاه بالحكومة 
الوطنية آنذاك، أدركت حكومة الشاه أن هنالك أفكاراً 
تورية يمكنها أن تسري في المجتمع عز طريق الفّن 
المسرحي، لذلك أضغت عنصرالجاذبيه علي العمل 
المس��ريح. كان ذل��ك في ظروف ح��دوث تغييرات 
آكاديمي��ة خالل اعوام العقد الس��ادس، مخدثت في 
السنوات الثالث اال ولي من هذا العقد حوادث في قسم 
المسرح الرس��يمي الحكومي حيث كانت العروض 
خالبة فول��د نتيجة لهذا التغيي��رات مهرجان الفجر 

ممافت��ح الطري��ق أمام 
المس��رحيه  التي��ارات 
لقلع��ب دورها و أصبح 
مهرجان الفجر ترخيصًا 
المسرح،  حياة  الستمرا 

و تمت ازله ما أضعيف في العهد الملكي من جذابيات 
كاذبة و في الحال الحضر از دهر المسرح الخاص إلي 
جانب المسرح الحكومي و أصبح في مطمح األنظار، 
فاس��توجب علي أثرذلك تنظيم هذا القسم من العمل 
الفني وطرح مواضيع ج��ادة ذات مغزي أعمق فيها. 
ولعمل علي أن المسرح الحريجتذب جمهوره بالقصة 

أواالخراج و التمثيل، الباالستهزاء .
»داوود فتحلي بیغي«

الزمن یمضي إلي األمام 

نعم للكومیدیا، ال لإلستهزاء
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Secretary of the 30th Fajr Inter-
national Theater Festival said that 
theater is the fundamental element 
of culture and indicative of social 
development.
Dr. Rahmat Amini, in a message 
to the international event said, “I 
hope that the 30th Fajr Festival 
would mark the blossoming and 
institutionalization of national the-
ater at the beginning of its fourth 
decade.”
The most prestigious performing 
art event in the country is enter-
ing its fourth decade, while there 
is need for promoting theater--as 
the most humane art during the 
history--for the development of 
Iran’s art and culture.
Theater is the foundation of cul-
ture, and attending to it is a mark of 
social and cultural development.
The participation of the motivated 
young generation in the 30th Fajr 
International Theater Festival, de-
spite noticeable shortages in facili-
ties such as performance halls and 
budget, indicates that the young 

generation after the victory of the 
1979 Islamic Revolution makes 
every effort for taking part in the 
event. We claim that the 30th fes-
tival is a report of the performance 
of the young generation that is 
motivated for promotion.
“We, as the organizers of the fes-
tival, announce that we should 
prepare the ground for expression 
of their capabilities and potentials 
more than ever,” he said.
Secretary of the festival said, 
“Theater artists from across the 
country are participating in the 
event. Provincial troupes with 
fewer facilities than artists in the 
capital try to overcome difficul-
ties and revive the art of theater all 
across the Islamic Iran.” 
Development of academic the-
ater is for sure influential in this 
regard. And the ongoing festival, 
based on the robust foundations 
of academic theater and numerous 
potentials of provincial theater art-
ists will mark a new season in Ira-
nian theater.

Secretary of the 30th Fajr International Theater Festival:

Theater is the Foundation of 
Culture
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To Speak without Microphone
Desirable things have certainly happened in the field of acting. In the 
2000s, directors have almost undergone the training courses and have 
acquired the needed specialty practically as well as academically. 
They have entered the field of professional theater activities with at 
least one experience in the classic works. Nevertheless, efforts should 
be made to remove the weaknesses so that the advancements become 
more correct and deep rooted. Maybe it is better that those artists who 
are getting prepared for acting in the television and cinema, first start 
with theater art. They should pass the needed training courses under 
the supervision of theater experts. 
Then, they can receive the permission to start acting in the cinema 
and television because real acting always takes place in the theater 
hall. In addition, in the 2000s we are faced with a number of artists 
who have entered the cinema because of technique and industry. But 
it is difficult for those actors and actresses to become congruent with 
the art of acting on the stage.
On the other hand, theater actors and actresses, when in front of cam-

era, should put aside certain aspects of their acting including heavy, dramatic and exaggerated acting. This 
is exactly the same as making a speech with and without a microphone. 
With regard to what said above, what happens in the theater festivals is of great importance. Anyway, all 
the managers and other people in charge of holding festivals, create an atmosphere in which our artists can 
compete with the foreign artists. These competitions are effective in our cultural conversations and our 
cultural growth. 
Superficiality is also avoided through this process. Beyond border works will be created. Festivals are 
among the main pillars of cultural growth and sublimity. Their dominant feature is to improve the culture 
and fortify the structure of performing arts.
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